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II-1 

Készítette: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. február 28. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 

3/2021. (VI.15.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Külterületi 

helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázaton részt kíván venni. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Támogatási Kérelmet kíván 

benyújtani a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, Földhivatali Osztálya 4. 

előtt nyilvántartott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 

Medgyesegyháza Külterület 0125, 0137, 0133 helyrajzi számú kivett saját használatú út, 

valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, Földhivatali Osztálya 4. 

előtt nyilvántartott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 

Medgyesegyháza Külterület 0148/1 helyrajzi számú kivett saját használatú út megnevezésű 

külterületi utak és alépítményeik aszfalt burkolattal történő felújítására.   

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 

szükséges tervezési díjat a 2021. évi, míg a szükséges önerőt a 2022. évi költségvetés terhére 

biztosítja. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Város Polgármesterét a szilárd burkolatú út a pályázat benyújtásakor hatályos útügyi 

szabványainak maradéktalanul megfelelő műszaki tartalom eléréséhez szükséges intézkedések 

megtételére.   

 

Felelős: Kraller József polgármester, dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

A pályázat nyert. 

 

1/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 

 

Felelős:  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Intézkedést nem igényel.  

 

2/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét a 

határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
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Felelős: Kraller József polgármester 

               dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A munkaterv az elfogadás szerinti tartalommal irányadó. 

 

3/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Békéscsabai Tankerületi Központnak a 2022/2023. tanévre a kötelező felvételt biztosító 

általános iskolák körzethatáraira vonatkozóan megküldött körzetbeosztást.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2022. február 15.  

 

A döntés megküldésre került. 

 

4/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzati 

Hivatal TOP-1.5.1-20-2020-00008 (PEA) azonosító számú projektjével kapcsolatban szeretne 

együttműködni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat támogatási kérelmet kíván benyújtani az 

elkövetkezőkben megjelenő TOP_PLUSZ-1.2.3.-21 – BELTERÜLETI UTAK 

FEJLESZTÉSE című felhívás keretén belül a Medgyesegyháza-Bánkút Petőfi utca, hrsz: 

1857, 1843), elnevezésű belterületi út felújítását, a felhívásban meghatározott feltételeknek 

megfelelve.  

  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projektszintű előkészítési 

dokumentumok elkészítéséhez a megismert települési forráskeretet igénybe kívánja venni.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a módosított Együttműködési szándéknyilatkozat és Együttműködési 

megállapodás aláírására.  

 

A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 61/2021. (X.11.) Kt. számú határozat hatályon kívül 

helyezi.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A döntés végrehajtása iránti intézkedéseket megtettük. 

 

5/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú, pályázat tervezési díja 

bruttó 3 429 000 Ft, melynek 60 %-a (2 057 400 Ft) a 2021. évi költségvetés terhére 

megfizetésre került. A fennmaradó 40 % (1 371 600 Ft) megfizetését a 2022. évi költségvetés 

terhére biztosítja. 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős: dr. Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

      Pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

E döntés a költségvetés tervezésekor figyelembevételre kerül. 

 

6/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújtott be a 

Külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázati felhívásra.  

A projekt címe: Medgyesegyháza (hrsz.: 0125, 0137, 0133, 0148/1) külterületi földutak és 

alépítményei szilárd burkolatának kialakítása 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Medgyesegyháza 0125, 0137, 0133, 

0148/1. hrsz. 

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Medgyesegyháza 0125, 0137, 0133, 

0148/1. hrsz. 

A felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése 

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21 

A projekt összes költsége: 263.901.478 Ft 

Az igényelt támogatás összege: 250.706.400 Ft 

Önerő összege: 13.195.079 Ft 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, kötelezettséget vállal 

arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét a 2022. évi költségvetés terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

              Pénzügyi csoport 

 

E döntés a költségvetés tervezésekor figyelembevételre kerül. 

 

7/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2021. (VII.29.) Kt. 

határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

     dr. Kávássy Leila Viola jegyző    

      Pénzügyi csoport 

 

Intézkedést nem igényel.  

 

8/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú nyertes 

pályázathoz kapcsolódó, előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó 
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megbízási szerződést a Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft.-vel (székhely: 5700 

Gyula, Béke sgt. 14.). 

 

A megbízási díj a projektmenedzsmenti tevékenység vonatkozásában az elnyert támogatási 

összeg 3 % + ÁFA, (melyből levonásra kerül az előkészítő tevékenységre jutó bruttó 127 000 

Ft) azaz bruttó 9 424 914 Ft.  

 

A megbízási díj, az előkészítő tevékenységre vonatkozóan bruttó 127 000 Ft. A Képviselő-

testület a szükséges forrást a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.   

 

A projektmenedzsmenti tevékenység vonatkozásában a projekt keretében elnyert támogatási 

összeg 6 267 659 Ft, önerőként a Képviselő-testület 3 157 255 Ft összeget biztosít a 2022. évi 

költségvetése terhére.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző    

              Pénzügyi csoport 

 

E döntés a költségvetés tervezésekor figyelembevételre kerül. 

 

9/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Békés 

Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály, Földhivatali Főosztálya előtt nyilvántartott, 

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, Medgyesegyháza Belterület 1601/16, helyrajzi 

számú, természetben a Fáy u. 81. szám alatti ingatlan, a Medgyesegyháza Belterület 1601/18, 

helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 85. szám alatti ingatlan, Medgyesegyháza Belterület 

1601/20, helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 89. szám alatti ingatlan, valamint a 

Medgyesegyháza Belterület 1601/22, helyrajzi számú, természetben a Fáy u. 93. szám alatti 

ingatlanokat, mindösszesen 4614 négyzetméternyi ingatlan ingyenesen a Magyar Állam 

tulajdonába adásához szükséges alábbi nyilatkozatokat határozati formában adja meg, 

miszerint: 

 az átruházás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 108. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak 

alapulvételével történik. 

 az átruházásra abból az okból kerül sor, az Szt. 88. §-a alapján az állam fenntartói 

feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján köteles 

gondoskodni. A Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4. § (2) 

bekezdése szerint az SZGYF köteles az Szt. szerinti fenntartói feladatokat ellátni. Az 

Ingatlanok az SZGYF a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükségesek. 

 akként nyilatkozik, hogy az ingyenes vagyonátadás tárgyát képező 

ingatlanok nem képezik részét a forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyonnak. 

 Az ingyenes vagyonátadás a Mötv. 108. § (3) bekezdésével összhangban az 

Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteteti, és a 

vagyonelemek kötelező önkormányzati feladatellátáshoz, a nemzeti köznevelésről 

szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek 

finanszírozási forrásának biztosításához vagy az önkormányzati költségvetési 

bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükségesek. 
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 az ingyenes tulajdonba adás az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. §-ában foglaltak alapján mentes az 

általános forgalmi adó alól. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az ingatlanok 

használatát biztosító ellenjegyzéssel ellátott használati szerződések 3.2. pontjának 

módosítását. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Város Polgármesterét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Kraller József Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A Határozat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak megküldésre került. 

 

10/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

„Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” elnevezésű pályázati felhívásra.   
 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a pályázat benyújtására, a 

szükséges jognyilatkozatok és további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A pályázatra a támogatási kérelem benyújtásra került. 

 

11/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 

Programjának - a határozat mellékletét képező tartalmú – módosításait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József- polgármester 

              Mészárosné Hrubák Mária-intézményvezető 

 

A döntés hatályon kívül lett helyezve. 

 

12/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési 

Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére beérkezett pályázatot 

érvénytelennek nyilvánítja és a jogszabályban leírtaknak megfelelően a pályázatot változatlan 

tartalommal kiírja. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL törvény 94. § (3) bekezdése alapján pályázatot ír ki 

 

Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár 
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intézményvezetői munkakör betöltésére 

 

Munkavégzés helye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  

- Az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodás szabályszerű rendjének és 

folyamatos vitelének megszervezése. Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos 

működésének biztosítása, együttműködés az önkormányzat intézményrendszerével; 

- A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának 

végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a fenntartó illetékes 

szervezeti egységeivel. 

- Az általa vezetett közművelődési intézményben az alábbi feladatokat magas színvonalon 

lássa el: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a 

nemzetiségi és más kisebbségi civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, az 

ismeretszerző, az amatőr oktató, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 

öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése, felkarolása, a 

szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása. 

 

Munkakör betöltésének feltételei: 
- felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú 

végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,  

- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, 

- kiemelkedő szakmai tevékenység vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése, 

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, 

ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) 

bekezdésében foglalt képzést teljesíti 

- cselekvőképesség, 

- a pályázó hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása arra vonatkozóan, hogy büntetlen 

előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű szervezőkészség, együttműködési, kommunikációs, 

problémamegoldó képesség 

 

Javadalmazás, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információk: 
Havi illetménye: bruttó 400 000 Ft összegben került megállapításra. 

 

Munkaviszony kezdő és befejező időpontja: A munkaszerződés teljes munkaidős, 

határozatlan idejű foglalkoztatás, a vezetői megbízatás legfeljebb 5 éves időtartamban, 2022. 

május 1. napjától kerülhet megkötésre. 

 

Pályázathoz csatolni kell: 
- fényképes szakmai önéletrajz,  

- az intézményre vonatkozó részletes szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében 

foglalt képzést teljesíti 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában 

részt vevők megismerhetik 
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- nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat 

elbírálásáról szóló előterjesztést 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 18.   

 

Pályázat elbírálásának határideje:   2021. április 10.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kraller József polgármester nyújt a 

06-68-440-000 /119 mellék telefonszámon. 

 

Pályázat benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

címre történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) valamint a beosztás 

megnevezését: intézményvezető. 

 Személyesen: Kraller József polgármester, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth 

tér 1. 

 

Pályázat elbírálásának módja:  
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő harminc 

napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény 

alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. 

A képviselő-testület a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a 

következő ülésén dönt.  

Az eredményről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályázat kiírója fenntartja a 

jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné 

nyilvánítsa. 

 

A Pályázati kiírás közzétételének helye: 
 - www.medgyesegyhaza.hu 

 -  Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

A pályázat meghirdetésre került. 

 

13/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a 

Békéscsabai Tankerületi Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3., képviseli: 

Bánki András tankerületi igazgató) közötti „Schéner Mihály Általános Iskola - 

Sportcsarnok labdarúgás” céljából  megkötendő Bérleti szerződést. 

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert a Bérleti szerződés aláírására és a szükséges 

további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A bérleti szerződés megkötésre került. 

http://www.medgyesegyhaza.hu/
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14/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a határozat mellékletét képező, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a 

Békéscsabai Tankerületi Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3., képviseli: 

Bánki András tankerületi igazgató) közötti „Schéner Mihály Általános Iskola - 

Sportcsarnok fusbal mérkőzések megtartása” céljából  megkötendő Bérleti szerződést. 

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert a Bérleti szerződés aláírására és a szükséges 

további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A bérleti szerződés megkötésre került. 

 

15/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Önkormányzata 

(6600 Szentes, Kossuth tér 6.) támogatási kérelmét megtárgyalta, a kérelmet támogatja. 

 

A támogatás mértékének megállapítására a Képviselő-testület 2022. évi költségvetés 

elfogadását követően kerülhet sor. 

 

Felkéri Kraller József polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

E határozat a költségvetés megtervezésekor figyelembe veendő. 

 

16/2022. (I.31.) Kt. határozat 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsődébe 2 db, a Schéner Mihály Általános 

Iskolába 1 db EpiPen 0,3 mg oldatos injekciót vásárol.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Csoportot, hogy a fedezete a 2022. évi 

költségvetésben tervezésre kerüljön.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

E határozat a költségvetés megtervezésekor figyelembe veendő. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.  

* A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel. 
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Felelős:  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. február 23. napja 

 

 

 

                          

             dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

                     jegyző 

 


